Да ли се овако чува животна средина???

Мачкат...
Мачкат је нешто посебно. Није оно старинско село, јер у центру око школе и
црква густо су наређане куће, дућани, кафане, магазе, штале, радионице...
Налази се на североисточном рубу Општине Чајетина, на падинама планине
Златибор, отприлике на пола пута између општина Ужица и Чајетине у Западној
Србији. Мачкат је познат и по чувеној „Пршутијади“, сајму сухомеснатих
производа, која сваке године има све више посетилаца. И ако је Мачкат прелепо
село, постоји један велики проблем, ЗАГАЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, које настаје
неправилним и неодговорним понашањем мештана при одлагању отпада.
Враћајући се из школе, свакодневно наилазимо на призор не баш тако
пријатан за очи. Скоро у строгом центру Мачката, у близини моста на реци
Криваји, налазе се два контејнера за одлагање смећа, контејнери препуни
разноврсног отпада.

Поред џакова у којима се, претпостављамо, налази смеће из домаћинстава, у
контејнерима и око њих уочавамо стари намештај, поломљене бицикле,
играчке, гуме од аутомобила и слично. Оно што нас оставља без текста је отпад
од клања, црева, кожа, дробови и слично, који ,,поносно вири“ из контејнера.
Да ли су ово одложили родитељи, рођаци или наше комшије и наши другари???
Да ли је могуће да свесно ,,убијате“ нас, вашу децу?!

Зовемо надлежне органе Општине Чајетина и добијамо следећи
одговор: ,, Контејнери ће бити одмах испражњени, будите без бриге!“ На наше
питање зашто су контејнери увек препуни и зашто се сав тај отпад налази у
њима, добили смо одговор да су контејнери намењени искључиво за одлагање
комуналног отпада, а све остало је дело несавесних грађана. Објаснили су нам
да се пражњење врши по предвиђеном плану, а и ванредно када је то
неопходно и да за то Општина одваја, не баш мала, финансијска средства.
Испитивањем мештана закључујемо да су сви упознати за шта су
намењени контејнери, али да немају где да одлажу отпад и да се због тога не
придржавају упуства за правилно одлагање отпада. Такође наглашавају да
лепоту места нарушавају пуни контејнери, јер је ово ипак мали број контејнера
на велики број становника, па тако долази до препуњавања.

Надлежни Општине Чајетина омогућили су мештанима нашег места да
одлажу комунални отпад из својих домаћинстава на за то предвиђено место, у
контејнер. Међутим, да ли због незнања, неваспитања или неких других
разлога, у контејнере у центру Мачката, недалеко од реке Криваје, наши
родитељи, рођаци и комшије одлажу свашта нешто, што се не би могло назвати
комунални отпад.
Наш предлог је да Општина организује трибине и скупове где ће мештане
обавестити о правилном одлагању отпада,а самим предавањима подићи свест
мештана о важности одлагања отпада. Такође, из приложеног видимо да је
неопходно обезбедити више контејнера где ће се вршити примарна селекција
отпада.
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